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مقدمة

من يقرأ سرية أئمة أهل البيتB، ويتأمل أقواهلم ووصاياهم، يدرك 

مدى حرصهم عىل وحدة األمة، واهتاممهم برّص صفوفها، وإبعاد شبح 

الفرقة واالنقسام عن ساحتها.

رغم  واحلكم،  السلطة  مواقع  عىل  الرصاع  معرتك  يدخلوا  مل  فهم 

قناعتهم بحقهم، وإيامن أتباعهم بأولويتهم وجدارهتم.

كام بذل األئمة كل ما يف وسعهم من أجل قوة كيان األمة، ومساعدة 

الرأي  بتقديم  العثرات،  وتاليف  الثغرات  سّد  يف  واحلاكمني  اخللفاء 

واملشورة، وإبداء النصح والتوجيه.

وربى األئمة تالمذهتم وأتباعهم عىل رعاية املصلحة العامة لإلسالم 

واألمة، والتنازل عن املصالح اخلاصة من أجلها.

وأوصوا شيعتهم باالندماج يف أوساط األمة، ومقاومة كل حماوالت 



مقدمة6

العزل واحلصار هلم من قبل املستبدين الظاملني.

والفقهية،  الفكرية  خصوصيتها   Bالبيت أهل  ملدرسة  أن  صحيح 

بقية جسم  واالنفصال عن  االنطواء  بحالة  القبول  يعني  ذلك ال  لكن 

األمة وكياهنا الكبري.

 ،B األئمة  أرساها  التي  والتواصل  االندماج  سياسة  حققت  وقد 

مدرسة  ولصالح  واألمة،  اإلسالم  ملصلحة  والنتائج  املكاسب  أفضل 

أهل البيت فهي:

أواًل: حافظت عىل وحدة كيان األمة، ومنعت متزقها املذهبي يف تلك 

العصور إىل حدٍّ كبري.

ثانيًا: فوتت عىل األعداء واملستبدين الكثري من فرص إشغال األمة 

باخلالفات املذهبية.

رقعتها  واتساع   Bالبيت أهل  مدرسة  لتمدد  املجال  أتاحت  ثالثًا: 

داخل ساحة األمة.

ومن جتليات هذا النهج الوحدوي، والسياسة احلكيمة، ألئمة أهل 

البيتB رأهيم وموقفهم من املشاركة يف صالة مجاعة املسلمني، رغم 

السياسية  والضغوط  املشكالت  ورغم  والفقهي،  العقدي  االختالف 

التي كانت حتيط هبم وبأتباعهم.

وهذا البحث املتواضع بني يدي القارئ الكريم هو عرض وتوثيق 

لذلك املوقف الرشعي الوحدوي، رأيت احلاجة ماسة لتقديمه، لتذكري 

وإلعطاء   ،B اهلداة  أئمتهم  بتوجيهات  وأتباعهم  البيت  أهل  شيعة 

صورة من الصور املرشقة لسرية أهل بيت النبوة والرسالة.
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يكون  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصًا  ذلك  جيعل  أن  تعاىل  اهلل  أسأل 

مسامهة يف نرش ثقافة التسامح، وفقه الوحدة والوئام.

واحلمدهلل رب العاملني.

حسن بن موسى الصفار

4مجادى اآلخرة 1429هـ

8 يونيو 2008م





 صالة الجماعة واالختالف المذهبي





املذاهب اإلسالمية،  هناك نوعان من االختالفات االجتهادية بني 

مها: االختالفات الفقهية، واالختالفات العقدية، ولكل مذهب أدلته 

وبراهينه فيام يذهب إليه، فقهّيًا وعقدّيًا.

وكالمها قديم النشأة يف تاريخ األمة، وترتبت عليهام الكثري من اآلثار 

السياسية واالجتامعية، يف العالقات الداخلية بني أبناء األمة.

ومن املوارد التي تأثرت بتلك االختالفات الفقهية والعقدية صالة 

اجلامعة، التي أرادها اهلل تعاىل مظهرًا الجتامع املسلمني واحتادهم.

بني  املذهبي  والتباين  التوافق  مسألة  املذاهب،  أئمة  بحث  حيث 

املأموم واإلمام، يف املجال الفقهي والعقدي.

االختالف الفقهي:

اتفق العلامء من السنة والشيعة، عىل أنه ال يشرتط التوافق بني اإلمام 

واملأموم يف سائر مسائل الفقه، عدا ما يرتبط بصالة اإلمام نفسه.

فيصح االئتامم بمن تتوفر فيه رشائط إمامة الصالة، حتى ولو اختلف 

مع املأموم اجتهادًا أو تقليدًا يف كل املسائل الفقهية األخرى.
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أما إذا كان االختالف الفقهي بني املأموم واإلمام مرتبطًا بأداء اإلمام 

تكون  أن  يشرتطون  والشيعة،  السنة  من  الفقهاء  مجهور  فإن  لصالته، 

صالة اإلمام صحيحة يف مذهب املأموم ورأيه، اجتهادًا أو تقليدًا. 

قال فقهاء الشيعة: املدار يف مجيع املوارد عىل أن تكون صالة اإلمام يف 

حقه صحيحة يف نظر املأموم، فال جيوز االئتامم بمن كانت صالته باطلة 

بنظر املأموم اجتهادًا أو تقليدًا، ويف غري ذلك جيوز له االئتامم به)1).

وإىل ذلك ذهب احلنفية والشافعية، حيث رأوا أن من رشط اإلمامة 

أن تكون صالة اإلمام صحيحة يف مذهب املأموم، فلو صىل حنفي خلف 

شافعي سال منه دم ومل يتوضأ بعده، أو صىل شافعي خلف حنفي ملس 

باتفاق  املأموم باطلة، ألنه يرى بطالن صالة إمامه  امرأة مثاًل، فصالة 

احلنفية والشافعية.

وقال احلنفية: تكره الصالة خلف شافعي، وقال الشافعية: األفضل 

الصالة خلف إمام شافعي ال حنفي أو غريه)2).

صحة  يف  رشطًا  كان  ما  قالوا:  حيث  واحلنابلة  املالكية  وخالف 

تكون صالته صحيحة  بأن  فقط،  اإلمام  بمذهب  فيه  فالعربة  الصالة، 

مالكي  اقتدى  فلو  املأموم.  وليس حسب مذهب  مذهبه،  رأي  حسب 

الوضوء فصالته  الرأس يف  أو حنبيل بحنفي أو شافعي مل يمسح مجيع 

صحيحة، لصحة صالة اإلمام يف مذهبه. وأما ما كان رشطًا يف صحة 

)1)  السيسـتاين: السـيد عـيل احلسـيني/ منهـاج الصاحلـني، ج1 مسـألة 81، ط1، 1423هـ، 
مدين-قم املقدسة.

)2)  الزحييل: الدكتور وهبة/ الفقه اإلسـالمي وأدلته ج2 ص181، ط3، 1409، دار الفكر-
دمشق.
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اقتدى مالكي أو حنبيل، يف  املأموم، فلو  فيه بمذهب  االقتداء، فالعربة 

االقتداء  رشط  ألن  باطلة،  فصالته  نفاًل،  يصيل  بشافعي  فرض  صالة 

احتاد صالة اإلمام واملأموم)1).

ووافق الزيدية رأي املالكية واحلنابلة فقالوا: إذا اختلف الشخصان يف 

املذهب، يف مسائل االجتهاد، نحو أن يرى أحدمها أن التامني يف الصالة 

الوضوء،  ينقض  ال  الرعاف  أن  أو  مفسد،  أنه  يرى  واآلخر  مرشوع، 

واآلخر يرى أنه ينقضه، أو نحو ذلك، فاملذهب أن اإلمام حاكم، فيصح 

أن يصيل كل واحد منهام بصاحبه، ألننا لو قلنا بخالف هذا، أدى إىل أن 

الناس أن يؤم بعضهم بعضًا يف كثري من الصور، واالمتناع عن  يمتنع 

مساجدهم، ومل يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور االختالف)2).

االختالف العقدي:

أصول العقيدة متفق عليها بني املسلمني، وهي ما نّص عليه القرآن 

لكن  اآلخر،  واليوم  ومالئكته  وكتبه  ورسله  باهلل  اإليامن  من  الكريم، 

االختالف وقع بني علامء األمة حول تفاصيل تلك األصول، مما يرتبط 

بصفات اهلل تعاىل، وسرية رسول اهللA، وتفسري آيات الكتاب، وأمثال 

ذلك.

من  وأعمق  أخطر  هو  التفاصيل  يف  العقدي  االختالف  وهذا 

قوله  بلوازم  اآلخر  طرف  كل  يلزم  حني  وخاصة  الفقهي،  االختالف 

)1)  اجلزيـري: الشـيخ عبـد الرمحن/ الفقه اإلسـالمي عىل املذاهب األربعـة ج1ص366، دار 
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

)2)  العنـي الصنعـاين: العالمة أمحد قاسـم / التـاج املذهب ألحكام املذهـب، ج1ص112، 
مكتبة اليمن الكربى - صنعاء.
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التي ال يقول هبا، وقد ترتب عىل ذلك يف بعض األحيان اهتام كل طرف 

لآلخر يف دينه، كوصفه بالرشك أواالبتداع.

بالعالقات  يرتبط  فيام  الفقهي،  الرأي  مستوى  عىل  ذلك  وانعكس 

حيث  اجلامعة،  إمامة  مواردها  أوضح  ومن  األمة،  أبناء  بني  الداخلية 

التباين  عدم  اجلامعة،  إمامة  صحة  يف  املذاهب  أئمة  معظم  اشرتط 

العقدي، فيام يراه كل مذهب من قضايا أصول االعتقاد.

وفّرق بعض أئمة املذاهب بني املعلن والداعي إىل بدعته – حسب 

تعبريهم- فال تصح الصالة خلفه، وبني من ال يعلن وال يدعو، فالصالة 

خلفه صحيحة.

ا، َوَيْدُعو إَلْيَها،  َ ُم هبهِ ُر بهِْدَعَتُه، َوَيَتَكلَّ قال ابن قدامة: )َمْن اْئَتمَّ بهَِمْن ُيْظههِ

ْر بهِْدَعَتُه، َفاَل إَعاَدَة َعىَل امْلُْؤَتمِّ  ُر َعَلْيَها، َفَعَلْيههِ اإْلهَِعاَدُة، َوَمْن مَلْ ُيْظههِ َأْو ُيَناظهِ

ًدا هَلَا . ، َوإهِْن َكاَن ُمْعَتقهِ بهِههِ

يَن  الَّذهِ افهَِضُة  الرَّ أمحد-:  اإلمام  هِ-  اهللَّ َعْبدهِ  يبهِ  َ ألهِ ُقْلت  ْثَرُم:  اأْلَ َقاَل 

هِ َوَهَكَذا  يبهِ َعْبدهِ اهللَّ َ يَد . قهِيَل ألهِ ُف؟ َفَقاَل: َنَعْم، آُمُرُه َأْن ُيعهِ ُموَن بهِاَم َتْعرهِ َيَتَكلَّ

ْنُهْم َمْن َيقهُِف َواَل  ْنُهْم َمْن َيْسُكُت، َومهِ ُهْم؟ َقاَل: اَل، إنَّ مهِ َأْهُل اْلبهَِدعهِ ُكلُّ

ُم. َيَتَكلَّ

إىَل  َيًة  َداعهِ َكاَن  إَذا   ، ْهَواءهِ اأْلَ َأْهلهِ  ْن  مهِ َأَحٍد  َخْلَف  ُتَصلِّ  اَل  َوَقاَل: 

َهَواُه.

َيًة . ئهِ إَذا َكاَن َداعهِ َوَقاَل: اَل ُتَصلِّ َخْلَف امْلُْرجهِ

َواَيةهِ َأيبهِ  ٍع بهَِحاٍل، َقاَل يفهِ رهِ ُه اَل ُيَصىلَّ َخْلَف ُمْبَتدهِ َد، َأنَّ َي َعْن َأمْحَ َوَقْد ُروهِ

اَفُهْم  ٍق، إالَّ َأْن َيَ ، َواَل َفاسهِ ٍّ ٍئ َواَل َرافهِضهِ : اَل ُيَصيلِّ َخْلَف ُمْرجهِ ارهِثهِ احْلَ
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يَد. ، ُثمَّ ُيعهِ َ َفُيَصيلِّ

اْلُقْرآُن  َيُقوُل:  َمْن  َخْلَف  ْيت  َما َصلَّ َمَتى  ُد:  َأمْحَ َقاَل  َداُود،  َأُبو  َوَقاَل 

ْد . ُلوٌق َفَأعهِ َمْ

. ُه اَل ُيَصىلَّ َخْلَف َأْهلهِ اْلبهَِدعهِ َوَعْن َمالهٍِك: َأنَّ

َفَعَلْيههِ   ، بهِبهِْدَعتهِههِ ُمْعلهٍِن  ٍع  ُمْبَتدهِ َخْلَف  َصىلَّ  َمْن  َأنَّ  َهَذا  ْن  مهِ َفَحَصَل 

اإْلهَِعاَدُة.

. َواَيَتانهِ َوَمْن مَلْ ُيْعلهِْنَها َففهِي اإْلهَِعاَدةهِ َخْلَفُه رهِ

اَلَة َخْلَف َأْهلهِ اْلبهَِدعهِ  يُّ الصَّ
افهِعهِ َسُن، َوَأُبو َجْعَفٍر، َوالشَّ َوَأَباَح احْلَ

ُرُه بهِبهِْدَعتهِههِ اَل ُيَصىلَّ َخْلَفُه،  : َمْن ُنَكفِّ ةهِ يَّ
افهِعهِ ، َوَبْعُض الشَّ رهِ َوَقاَل اْبُن امْلُْنذهِ

اَلُة َخْلَفُه()1). حُّ الصَّ ُرُه َتصهِ َوَمْن اَل ُنَكفِّ

اجلامعة،  إمامة  صحة  يف  اإليامن  اشرتاط  عىل  الشيعة  فقهاء  وأمجع 

بمعنى أن يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت االثني عرشB، وأنه ال يصح 

االقتداء مجاعة بغريه.

)1)  ابن قدامة احلنبيل: عبداهلل بن أمحد/ املغني ج3 ص18/17، ط2، 1412هـ، هجر للطباعة 
والنرش- القاهرة.





الصالة يف الجماعة اضطرارًا

ال بد أن يتقيد اإلنسان بالضوابط واألحكام الرشعية يف أدائه لعباداته 

الرشع،  رأي  عن  احلاكية  واألحكام  الضوابط  تلك  الدينية،  والتزاماته 

لفقهاء  تقليده  أو  االجتهاد،  أهل  من  كان  إن  املكلف  اجتهاد  حسب 

املذهب الذي يعتنقه ويعتقد صحته.

وحني تكون هناك رشائط مقررة لصحة إمامة اجلامعة، فإن املكلف 

ال يصح له أن يقتدي يف صالته بإمام ال تتوفر فيه تلك الرشائط، ألن 

صالته ستكون باطلة، وتبقى ذمته مشغولة بأدائها.

ال  الذي  اجلامعة،  إمام  سطوة  من  خوفًا  ذلك  إىل  اضطر  لو  لكنه 

تتوفر يف إمامته رشوط الصحة، أو خوفًا من أذى أتباعه ومجاعته، فهنا 

يكون املوقف مشمواًل بالقواعد الرشعية الرصحية، كقوله تعاىل: ﴿إهِالَّ 

ْنُهْم  مهِ ُقوا  َتتَّ َأْن  تعاىل:﴿إهِالَّ  وقوله   (1(﴾ بهِاأْلهِياَمنهِ ُمْطَمئهِنٌّ  َوَقْلُبُه  َه  ُأْكرهِ َمْن 

)1)  سورة النحل: اآلية 106.
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ْن َحَرٍج﴾)2). وغري  ينهِ مهِ ُتَقاًة﴾)1) وقوله تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يفهِ الدِّ

ذلك من النصوص الدينية.

فيجوز حينئٍذ للمكلف أن يصيل يف مجاعة ال يتصف إمامها بالرشوط 

بمختلف  األمة  فقهاء  عليه  أمجع  ما  وهذا  اإلمامة.  لصحة  املقررة 

مذاهبها، لكنهم اختلفوا يف االكتفاء بتلك الصالة التي أداها عىل نحو 

التقية واالضطرار، أو أن عليه اإلعادة.

-عن أمحد بن حنبل-:  ارهِثهِ َواَيةهِ َأيبهِ احْلَ جاء يف املغني البن قدامة: يفهِ رهِ

، ُثمَّ  َ اَفُهْم َفُيَصيلِّ ٍق، إالَّ َأْن َيَ ، َواَل َفاسهِ ٍّ ٍئ َواَل َرافهِضهِ اَل ُيَصيلِّ َخْلَف مْرجهِ

يَد....  ُيعهِ

َسنْيُ  َواحْلُ  ، اجهِ جَّ احْلَ َخْلَف  ُيَصيلِّ  ُعَمَر  اْبُن  َكاَن  أيضًا:  فيه  وجاء 

يَن َكاُنوا  وَن َمَع َمْرَواَن .َوَالَّذهِ َحاَبةهِ َكاُنوا ُيَصلُّ ْن الصَّ ا مهِ مُهَ َسُن، َوَغرْيُ َواحْلَ

وَن َمَعُهاَم . َياٍد َواْبنهِههِ َكاُنوا ُيَصلُّ اَلَيةهِ زهِ يفهِ وهِ

ْبَح َأْرَبًعا،  ْمَر َوَصىلَّ الصُّ َب اخْلَ ْوا َوَراَء اْلَولهِيدهِ ْبنهِ ُعْقَبَة، َوَقْد رَشهِ َوَصلَّ

يُدُكْم . َوَقاَل: َأزهِ

َر  َ ْم َخاُفوا الضَّ ُ ُموٌل َعىَل َأهنَّ َحاَبةهِ حَمْ اًعا ... َوفهِْعُل الصَّ َفَصاَر َهَذا إمْجَ

اَلةهِ َمَعُهْم)3). كهِ الصَّ بهِرَتْ

وأفتى فقهاء الشيعة بجواز الصالة خلف إمام ال تتوفر فيه رشائط 

وال  الواجبة  صالته  عن  تكفيه  وأهنا  واضطرارًا،  تقية  اإلمامة  صحة 

حاجة إىل اإلعادة رشط أن يقرأ لنفسه.

)1)  سورة آل عمران: اآلية 28.
)2)  سورة احلج: اآلية 78.

)3)  ابن قدامة احلنبيل: املغني، ج3 ص21-20.
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يتارون  فإهنم  مذاهبهم،  أئمة  بآراء  املذاهب  أتباع  من  التزامًا 

إلمامتهم يف صالة اجلامعة من تتوفر فيهم رشوط صحة اإلمامة، ومن 

املختلف  الرئيسة  التفاصيل  يف  العقدي  التباين  عدم  أو  التوافق  بينها 

عليها بني املذاهب.

السنة  من  اإلسالمية  املجتمعات  يف  بالفعل  قائم  هو  ما  وهذا 

علامء  من  قوم  كل  يف  واجلامعات  املساجد  أئمة  يكون  حيث  والشيعة، 

ودعاة مذهبهم، خاصة وأن إمام اجلامعة الراتب يكون مصدرًا للتوجيه 

يف  إليه  ويرجعون  الرشعية،  أحكامهم  عنه  يأخذون  الديني،  والتعليم 

أمورهم الدينية. فال بد أن يكون ناطقًا عن املذهب الذي ينتمون إليه.

ويف البلدان التي تتنوع فيها املذاهب العقدية كالسنة والشيعة، يكون 

ألتباع كل من الطرفني مساجدهم اخلاصة هبم، نظرًا الختالف رشوط 

صحة اإلمامة، والختالف بعض فروع أحكام الصالة.
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اخلصوصيات  احرتام  من  ناتج  مرشوع،  وحق  طبيعي،  أمر  وهو 

املذهبية، التي تشكل التزامًا دينيًا تعبدّيًا لكل من الطرفني.

 وهو ال يتنايف مع مبدأ الوحدة اإلسالمية، فالوحدة ال تضيق بالتنوع 

املذهبي، وال تلغي حق االجتهاد ومرشوعية اختالف الرأي، يف إطار 

االحرتام املتبادل، وخدمة املصالح العامة لإلسالم واألمة.

املسلمني،  بني  الوحدة  مظاهر  ألرقى  املتطلعني  بعض  يتمنى  وقد 

جتاوز حال التصنيف املذهبي للمساجد واجلامعات، بأن تكون املساجد 

ون خلف بعضهم بعضًا، وهذه أمنية  مشرتكة بني السنة والشيعة، ُيصلُّ

فيام  املذاهب،  أئمة  قبل  من  رشعي  رأي  إىل  حيتاج  حتققها  لكن  رائعة، 

يتصل برشوط صحة إمامة اجلامعة حسبام تقدم.

فيه  تقام  مكان  يف  الشيعة  بعض  فيتواجد  ما،  لقاء  حيصل  حينام  أما 

مجاعة  فيه  تقام  مكان  يف  السنة  بعض  يتواجد  أو  السنة،  ألهل  مجاعة 

للشيعة، مع عدم وجود خوف ألحد الطرفني من أذى اآلخر، فام هو 

املوقف املطلوب من الناحية الرشعية؟ 

يف هذه احلالة، هل يتاميزون فتقام مجاعتان يف مكان ووقت واحد؟

أم ينسحب أتباع املذهب اآلخر من املكان مع إقامة الصالة؟

أم يصلون فرادى وصالة اجلامعة تقام أمامهم؟

إن كل هذه اخليارات منافية للذوق االجتامعي، ومثرية للحساسية 

االنسجام  ومظاهر  والوحدة،  اأُللفة  ألجواء  ومسيئة  واالشمئزاز، 

والوئام.

حني  املقامة  اجلامعة  يف  بالصالة  أتباعهم  املذاهب  أئمة  أفتى  لذا 
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حيضوهنا، وإن كان بنية املتابعة وليس االئتامم، رعاية لآلداب، وحفظًا 

ملظهر الوحدة واالنسجام.

اَلُة َواإْلهِْنَساُن يفهِ  ُأقهِيَمْت الصَّ قال ابن قدامة احلنبيل يف املغني: )َوإهَِذا 

، َفإهِْن َشاَء َصىلَّ َخْلَفُه، َوَأَعاَد. َماَمةهِ َّْن اَل َيْصُلُح لهِإْلهِ ، َواإْلهَِماُم ممهِ دهِ امْلَْسجهِ

َيامهِ  ُجودهِ َواْلقهِ ُكوعهِ َوالسُّ اَلَة َوْحَدُه، َوَواَفَق اإْلهَِماَم يفهِ الرُّ  َوإهِْن َنَوى الصَّ

َعىَل  َها  وطهِ َورُشُ اَلةهِ  الصَّ بهَِأْفَعالهِ  َأَتى  ُه  نَّ َ ألهِ يَحٌة؛  َصحهِ َفَصاَلُتُه   ، َواْلُقُعودهِ

ْد امْلَُواَفَقَة. ، َكاَم َلْو مَلْ َيْقصهِ ْفَعالهِ ُه يفهِ اأْلَ ، َفاَل َتْفُسُد بهُِمَواَفَقتهِههِ َغرْيَ اْلَكاَملهِ

يُد . ُه ُيعهِ َد َأنَّ َي َعْن َأمْحَ َوُروهِ

ُجُل َيُكوُن يفهِ  –أمحد بن حنبل-: الرَّ هِ  يبهِ َعْبدهِ اهللَّ َ ْثَرُم: ُقْلت ألهِ َقاَل اأْلَ

اَلَة  هِْم اَل َيَرى الصَّ ي ُيَصيلِّ هبهِ ُجُل الَّذهِ اَلُة، َوَيُكوُن الرَّ ، َفُتَقاُم الصَّ دهِ امْلَْسجهِ

ُ َعَلْيههِ  بهِيِّ َصىلَّ اهللَّ ؛ لهَِقْولهِ النَّ َداءهِ دهِ َبْعَد النِّ ْن امْلَْسجهِ ُروُج مهِ َخْلَفُه، َوُيْكَرُه اخْلُ

ْن ُيَصيلِّ  َوَلكهِ ُشْنَعٌة،  َذلهَِك  َكاَن يفهِ  إْن َخَرَج  َقاَل:  َيْصَنُع ؟  َكْيَف  َم،  َوَسلَّ

 ُ ، ُثمَّ ُيَكربِّ ههِ ، َوَيُكوَن ُيَصيلِّ لهَِنْفسهِ َ بهَِصاَلتهِههِ يُد، َوإهِْن َشاَء َأْن ُيَصيلِّ َمَعُه، َوُيعهِ

َمَع  ُسُجوُدُه  َيُكوَن  َأْن  ُيَبالهِ  َواَل   ، ههِ لهَِنْفسهِ َوَيْسُجُد   ، ههِ لهَِنْفسهِ َوَيْرَكُع  ههِ  لهَِنْفسهِ

.(1( ههِ، َوَتْكبهِرُيُه َمَع َتْكبهِريهِه(هِ ُسُجودهِ

وكان ألئمة أهل البيتB الريادة يف التأسيس هلذا املوقف الوحدوي، 

وحث أتباعهم عىل املشاركة يف صالة اجلامعة مع إخواهنم املسلمني من 

أهل السنة، مع ما كانوا عليه من اختالف عقدي، واختالف فقهي يف 

تفاصيل واجبات الصالة، ومع ما كان يعانيه أتباع أهل البيتB من 

الظلم واجلور.

)1)  ابن قدامة احلنبيل: املغني ج3 ص25.





أقوال أئمة أهل البيت





وحدة  عىل  احلفاظ  أساس  عىل  قائمة   Bالبيت أهل  سرية  كانت 

وأتباعهم  شيعتهم  يأمرون  كانوا  لذلك  صفوفها،  متزق  ومنع  األمة، 

عىل  وحيثوهنم  واالنكفاء،  االعتزال  وعدم  األمة،  ساحة  يف  بالتواجد 

توثيق عرى التواصل االجتامعي، مع سائر أبناء األمة، حتى ال يكون 

االختالف العقدي سببًا للقطيعة واجلفاء، وحتى ال يفسح غياهبم عن 

املشاهد العامة املجال لتشويه سمعتهم، وإلصاق متلف التهم هبم.

وقد جاء يف املصادر احلديثية ملذهب أهل البيت عرشات النصوص 

املسلمني  بقية  مع  اجلامعة  صالة  يف  املشاركة  تؤكد  التي  والروايات، 

الثواب،  موارد  أفضل  من  ها  وتعدُّ السنة،  أهل  من  للشيعة  املخالفني 

وال  سبحانه،  اهلل  عند  مضاعف  السنة  أهل  مع  الصالة  تلك  أجر  وإن 

تفسري لذلك إالَّ بالنظر إىل اآلثار اإلجيابية التي تنتجها تلك املشاركة، يف 

تكريس حالة التواصل والتآلف، واالنسجام والوحدة بني أبناء األمة، 

إشغال  يريدون  الذين  واملغرضني  املستبدين  عىل  الفرصة  تفويت  ويف 

األمة باخلالفات الداخلية.

وفيام ييل بعض النامذج منها:

جريانًا  ل  »إن   :Eالباقر جعفر  أبا  سألت  قال  اجلعفي  جابر  عن 
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ال  وبعضهم   -Bالبيت أهل  والية  األمر-أي  هذا  يعرف  بعضهم 

يعرف، قد سألوين أن أؤّذن هلم، وأصيل هبم، فخفت أن ال يكون ذلك 

موسعًا ل. فقال: أّذن هلم، وصّل هبم وحتّر األوقات«)1).

 Eالصادق جاء بسند صحيح عن محاد بن عثامن، عن أيب عبداهلل 

 أنه قال: »من صىل معهم يف الصف األول كان كمن صىل خلف رسول 

اهللA يف الصف األول«)2).

وعن اإلمام الصادقE أنه قال: »إذا صليت معهم غفر لك بعدد 

من خالفك«)3).

أليب  قلت  قال:  حديث-  –يف  عيل  أيب  عن  سعيد،  بن  احلسني  عن 

كلهم؟  أصحابنا  يبغض  وهو  مالفًا  إمامًا  لنا  إن   :Eالصادق عبداهلل 

أحق  ألنت  صادقًا  كنت  لئن  واهلل  قوله،  من  عليك  »ما   :Eفقال

باملسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس 

وقل خرًيا«)4).

»يا   :Eالصادق عبداهلل  أبو  ل  قال  قال:  عامر،  بن  اسحق  عن 

إسحاق، أتصيل معهم يف املسجد؟ قلت: نعم. قالE: صّل معهم فإن 

املصيل معهم يف الصف األول كالشاهر سيفه يف سبيل اهلل«)5).

)1)  الربوجـردي: السـيد حسـني الطباطبائي/ جامع أحاديث الشـيعة حديـث رقم 10996، 
ط1، 1417هـ- قم املقدسة.

)2)  احلـر العامـيل: حممد بن احلسـن/ وسـائل الشـيعة، حديـث رقـم10717، ط1، 1993، 
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث- بريوت.

)3)  املصدر السابق حديث رقم10718.

)4)  املصدر السابق حديث رقم10721.
)5)  املصدر السابق حديث رقم 10723.
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أبا عبداهللE يقول: »أوصيكم  عن عبداهلل بن سنان قال: سمعت 

اهلل  إن  فتذلوا،  أكتافكم  عىل  الناس  حتملوا  وال  وجل،  عز  اهلل  بتقوى 

لهِلنَّاسهِ ُحْسنًا﴾ ثم قال: عودوا  تبارك وتعاىل يقول يف كتابه: ﴿َوُقوُلوا 

مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا هلم وعليهم، وصلوا معهم يف 

مساجدهم«)1).

عن زيد الشّحام عن جعفر بن حممدE أنه قال له: »يا زيد خالقوا 

واشهدوا  مرضاهم،  وعودوا  مساجدهم،  يف  صلوا  بأخالقهم،  الناس 

جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا األئمة واملؤذنني فافعلوا، فإنكم إذا 

فعلتم ذلك قالوا: هؤالء اجلعفرية، رحم اهلل جعفرًا ما كان أحسن ما 

يؤدب أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤالء اجلعفرية فعل اهلل بجعفر 

ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه«)2).

عن عيل بن جعفر يف كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرE قال: »صىل 

حسن وحسني خلف مروان ونحن نصيل معهم«)3).

)1)  املصدر السابق حديث رقم 10724.
)2)  الربوجردي: السيد حسني الطباطبائي/ جامع أحاديث الشيعة، حديث رقم 10995.

)3)  احلر العاميل: حممد بن احلسن/ وسائل الشيعة حديث رقم 10725.





فتاوى فقهاء الشيعة

األمة،  لوحدة  ومحاية   ،Bالبيت أهل  أئمة  توجيهات  هدى  عىل 

وصونًا لأُللفة والوئام بني أبنائها، أفتى فقهاء الشيعة يف املايض واحلارض 

باستحباب حضور صالة اجلامعة مع أهل السنة، وأن املصيل معهم ينال 

ثواب اجلامعة، وصالته صحيحة جمزية ال حتتاج إىل اإلعادة.

الرشعية:  الدروس  يف  العاميل  مكي  بن  حممد  األول  الشهيد  قال 

من  روي:  فقد  أفضل،  بل  كاخلاصة  العامة  مجاعة  حضور  )ويستحّب 

صىل معهم يف الصف األول كان كمن صىل خلف رسول اهللA فيه، 

النفس،  حديث  مثل  ولو  ا  رسًّ اجلهرية  يف  ويقرأ  املجاورة،  مع  ويتأكد 

وتسقط لو فجأه ركوعهم فيتّم فيه إن أمكن وإال سقط()1).

-عليًا  املؤمنني  أمري  )حاشا  الدين:  رشف  عبداحلسني  السيد  وقال 

)1)  العامـيل: حممـد بن مكـي/ الـدروس الرشعية، ضمـن سلسـلة الينابيع الفقهيـة، الصالة، 
ج10ص651 /عيل أصغر مرواريد، ط1، 1413هـ، دار الرتاث – بريوت.
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أي   - خلفهم  وصالته  به،  اهلل  أمره  ملا  وأداًء  هلل  تقربًا  إاّل  يصيّل  أن   -

اخللفاء- ما كانت إاّل خالصة لوجهه الكريم، وقد اقتدينا بهE فتقّربنا 

السّنة،  أهل  أئّمة مجاعة  من  كثري  بالصالة خلف  – عّز وجّل-  اهلل  إىل 

ملصني يف تلك الصلوات هلل تعاىل، وهذا جائز يف مذهب أهل البيت، 

وُيثاب املصيّل مّنا خلف اإلمام السني كام ُيثاب بالصالة خلف الشيعي. 

ا،  واخلبري بمذهبنا يعلم أّنا نشرتط العدالة يف إمام اجلامعة إذا كان شيعيًّ

فال جيوز االئتامم بالفاسق من الشيعة وال بمجهول احلال، أّما السّني فقد 

جيوز االئتامم به مطلقًا()1).

فألن  التقية،  عنوان  ضمن  املسألة  هذه  يبحثون  الفقهاء  كان  وإذا 

التقية عندهم وحسبام ُيفهم من النصوص الدينية، ال تقترص عىل موارد 

مصالح  عىل  اخلوف  تشمل  بل  والعرض،  واملال  النفس  عىل  اخلوف 

اإلسالم واألمة، برعاية الوحدة واأُللفة بني صفوف أبنائها، وذلك هو 

اجلانب األهم واألساس يف املوضوع.

رأي السيد السبزواري:

ما  موردها  التقية:  عن  السبزواري  األعىل  عبد  السيد  الفقيه  يقول 

ا،  ا كان أو استقباليًّ إذا حتقق فيه خوف نفي أو عريض، أو مال، حاليًّ

أو تودد، وحتبب، وألفة، ولو مل يكن خوف يف البني، والدليل عىل هذه 

الدالة  فيها،  الرتغيب  فيها... مما ظاهره  املرغبة  األدلة  التوسعة إطالق 

عىل أن حتقق التحبب والتودد وزوال املنافرة أيضًا من موجباهتا، فكيف 

أفراد  بني  املودة  وحتقق  املنافرة  زوال  أن  يف  ريب  وال  اخلوف.  بمورد 

)1)  موسـوعة اإلمام السيد عبد احلسـني رشف الدين:مركز العلوم والثقافة اإلسالمية/ أجوبة 
مسائل موسى جار اهلل، ج4، ص73، ط1، 1427هـ، دار املؤرخ العريب – بريوت.



31 صالة الجماعة مظهر الوحدة والتآلف

النبي املسلمني أهم من ترك قيد أو جزء يف عمل فرعي، لكثرة اهتامم 

A وأوصيائه املعصومني بذلك، كام ال يفى عىل من راجع حاالهتم، 

مع  وإما  العامة،  لألدلة  واخلوف  الضر  مع  إما  واجبة  -التقية-  فهي 

يف  الظاهرة  األدلة  من  تقدم  فلام  املنافرة،  وزوال  املودة  وحتقق  عدمهام 

الوجوب....

مقتىض إطالقها- التقية- وعموماهتا املرغبة إليها أنه ال يعترب عدم 

املندوحة –أي عدم املهرب- يف التقية، لورودها يف مقام البيان، ومل يرش 

إليه فيها، وهو املوافق لسهولة الرشيعة يف هذا األمر العام البلوى بني 

– أي اعتبار عدم القدرة عىل املهرب- يوجب  املسلمني، بل اعتبارها 

إلقاء املنافرة خصوصًا بالنسبة إىل العوام الذين ال يلتفتون إىل مجلة من 

األمور، وقد رشعت التقية لزوال املنافرة....

بل  للتقية،  املوجبني  واخلوف  الضورة  يف  الرشع  من  حتديد  يرد  مل 

رضورة  كل  يف  »التقية   :Eجعفر أبو  قال  املتعارف.  إىل  موكالن  مها 

وصاحبها أعلم هبا حني تنزل به«..

وقيد االضطرار والضورة يف مثل هذه األخبار ال ينايف ثبوهتا يف غري 

، إلطالق تلك األدلة  مورد االضطرار من مورد املجاملة وغريها، كام مرَّ

الواردة مورد اأُللفة واملوادة التي يأبى سياقها عن التقييد باالضطرار، 

حتديد  ال  وكذا  آخر.  يشء  واالضطرار  يشء،  واملوادة  االئتالف  ألن 

باختالف  وختتلف  عرفية  أيضًا  وهي  هلا،  املوجبة  واملوادة  للمجاملة 

األزمنة واألمكنة واألشخاص والعادات...

واالئتالف،  الوحدة  وحتقق  االختالف،  لرفع  هو  إنام  التقية  ترشيع 

الصحة واإلجزاء  يقتض  كله  الناس، وذلك  والتسهيل واالمتنان عىل 
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 – موردها  يف  إجياهبا  ألن  قضاء،  وال  إعادة  بال  مطلقًا  التقية  مورد  يف 

ينايف  فهذا  والبغضاء،  املنافرة  موجبات  من  والقضاء-  اإلعادة  إجياب 

حكمة ترشيعها، ويدل عىل ذلك أيضًا إطالقات أدلة التقية وعموماهتا، 

واألخبار الكثرية املرغبة إليها بألسنة شتى...

فيها  يعترب  ال  أنه  التقية  يف  الواردة  والعمومات  اإلطالقات  مقتىض 

عدم القدرة عىل احليلة يف دفعها)1)...

يقول   B البيت  أهل  مدرسة  يف  التقية  مفهوم  توضيح  سياق  ويف 

أمحد  الشيخ  العلمية  احلوزة  يف  العليا  الدراسات  أستاذ  الباحث، 

عابديني: )التقية ليست خلوف القتل أو الضب أو غريمها من األرضار 

اجلسمية فحسب، بل قد تكون حلفظ الدين ووحدة املسلمني، لذا نرى 

يف الروايات »أن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن ال تقية له«... 

فأّي باحث يدقق يف هذه األحاديث يرى هذه التعابري غري متناسبة مع 

يارسًا  بأن  يقول  أحد  وال  اجلائر،  السلطان  أو  الظامل  عن  النفس  حفظ 

بن  بن عيل  زيد  أن  أو  التقية،  تركا  أبوا عامر ال دين هلام ألهنام  وسمية، 

لزيارة احلسني  الذين ذهبوا  أن  أو  التقية،  له، ألنه ترك  احلسني ال دين 

واستشهدوا يف طريقه يف زمن املتوكل العبايس ال دين هلم، ألهنم تركوا 

التقية.

هذا  عمله  وصار  التقية  ترك  من  حال  تناسب  األحاديث  هذه  بىل، 

موجبًا لتفرقة صفوف املسلمني، أو صار سببًا الستيالء الكفار عىل بالد 

املسلمني، أو لتضعيفهم وانحطاطهم الثقايف واالقتصادي...

)1)  السـبزواري: السـيد عبد األعىل/ مهذب األحكام، ج2ص384-389، ط4، 1413هـ، 
مؤسسة املنار – قم املقدسة.
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فأئمتنا B حيث كانوا يرون هذه املصائب اتفقوا عىل األمر بالتقية 

والعمل هبا، فحضوا يف صلوات أهل السنة، وعادوا مرضاهم، وشيعوا 

جنائزهم، وأمروا شيعتهم بذلك. وبجملة واحدة: أرص األئمة B عىل 

توحيد الكلمة لتبقى كلمة التوحيد.

النفس،  حفظ  إىل  الدين  حفظ  من  التقية  هدف  تغرّي  فشيئًا  وشيئًا 

أهنام  مع  لالضطرار،  قرينًا  ليصبح  املتأخرة  الفقهية  الكتب  يف  ودخل 

اهللكة،  النفس عن  ثانوي حلفظ  عنوانان مستقالن، فاالضطرار حكم 

جيري يف كل يشء، أما التقية فقد وضعت حلفظ الدين()1).

فتوى اإلمام الخميني:

بقيادة  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  حج  موسم  أول  يف 

بيانًا للحجاج اإليرانيني  اإلمام اخلميني )1320هـ-1409هـ(، وجه 

باملشاركة  فيه  طالبهم  1399هـ،  شوال   28 بتاريخ  الشيعة  وجلميع 

حساسيات  يثري  عمل  أي  واجتناب  السنة،  أهل  مع  اجلامعة  صالة  يف 

اخلالف والتفرقة بني السنة والشيعة.

ومما جاء يف ذلك البيان:

اإلسالمية،  البلدان  سائر  يف  والشيعة  اإليرانيني  األخوة  عىل  )يلزم 

أن يتجنّبوا األعامل السقيمة املؤدية إىل تفرقة صفوف املسلمني، ويلزم 

احلضور يف مجاعات أهل السنة، واالبتعاد بشدة عن إقامة صالة اجلامعة يف 

املنازل، ووضع مكربات الصوت بشكل غري مألوف، وعن إلقاء النفس 

)1)  عابديني: الشـيخ أمحد/ الوحدة اإلسـالمية بني الشـعار والعمل، جملـة نصوص معارصة، 
عدد 11 ص106، صيف 2007م، مركز البحوث املعارصة – بريوت.
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عىل القبور املطهرة، وعن األعامل التي قد تكون مالفة للرشع()1).

وكان لبيان اإلمام اخلميني تأثري عميل فعيل، حيث التزم به احلجاج 

اململكة  يف  الدينية  واألوساط  الرسمية  اجلهات  واستقبلته  اإليرانيون، 

العربية السعودية بارتياح وتقدير.

السنة عىل مورد  بالصالة مع أهل  ومل تقترص فتوى اإلمام اخلميني 

يف  يقتدوا  أن  للشيعة  يمكن  هل  التال:  السؤال  له  قدم  حيث  احلج، 

الصالة بإمام مجاعة من أهل السنة يف غري موارد احلج أم ال؟

فأجاب: )يمكنهم ذلك()2).

وقدم له السؤال التال:

طبقًا لرسالة اإلمام فإنه يشرتط يف إمام اجلامعة أن يكون شيعيًا، بعض 

اإلخوة اجلامعيني خارج البالد، واستنادًا إىل هذه املسألة، ال يشاركون 

لنا  السيئة  النظرة  العمل أوجب  املسلمني، وهذا  يف مساجد ومجاعات 

من قبل املسلمني اآلخرين، فهل هذا العمل صحيح رشعًا أم ال؟

فأجاب:

)إذا كان عدم املشاركة مع هؤالء يف الصالة موجبًا للنظرة السيئة، 

فشاركوا وصلوا معهم()3).

)1)  السبحاين: الشيخ جعفر/ دور الشيعة يف بناء احلضارة اإلسالمية، ص 10، ط2، 1416هـ، 
معاونية شؤون التعليم والبحوث اإلسالمية- إيران.

)2)  اخلميني: السـيد روح اهلل املوسـوي/ أحكام اإلسـالم بني السـائل واإلمام/ مسألة 484، 
ص223، ط 1، 1993م، دار الوسيلة – بريوت.

)3)  املصدر السابق: مسألة رقم 482 ص 222.
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فتاوى السيد الخوئي:

أجاب السيد اخلوئي )1317هـ -1413هـ(، وهو من أبرز مراجع 

الشيعة املعارصين، عن كثري من االستفتاءات حول صحة الصالة مع 

أبناء السنة يف اجلامعة، مؤكدًا يف إحدى إجاباته استحباب الصالة خلف 

اإلمام السني، وأن ذلك ال يقترص عىل حالة اخلوف واالضطرار، حيث 

التال: هل الصالة خلف اإلمام املخالف مستحبة وما  السؤال  له  قدم 

كيفيتها ؟

فأجاب:

بأس  وال  باإلخفات،  لنفسه  الواجبة  القراءة  ويقرأ  يستحب  نعم 

مطلقا  واإلخفات  معه،  ويركع  ويصرب  عنها،  اإلمام  فراغ  قبل  بالفراغ 

لقراءته، وال يتقّيد بأمٍر ما سوى كونه مسلاًم من غري اإلمامية، فإذا كان  

اإلمام مالفًا ال يتقّيد كل ما ذكر بحال التقية)1).

املناطق  السنة يف  السيد اخلوئي بحضور صالة مجاعة أهل  أفتى  كام 

التي ال توجد هبا صالة مجاعة للشيعة، حيث قّدم له السؤال التال: هل 

غري  بإمام  االقتداء  للمؤمنني،  مجاعة  وال  مجعة  توجد  ال  حيث  جيوز، 

مؤمن –غري شيعي- يف اجلمعة واجلامعة؟

بنفسه،  بالقراءة  املقتدي  يأيت  به، ولكن  فأجاب: نعم جيوز االقتداء 

اإلعادة هذا يف غري اجلمعة، وأما يف اجلمعة فال  وحينئٍذ ال جتب عليه 

جيزي عن الظهر)2).

)1)  اخلوئي: السيد أبو القاسم/ رصاط النجاة ج1 ص102 مسألة رقم 257،ط2، 1416هـ، 
مكتبة الفقيه- الكويت.

)2)  املصدر السابق ص101 مسألة255.
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السني  اإلمام  يف  توفره  يلزم  وهل  العدالة،  رشط  عن  سئل  وحني 

للصالة خلفه كام يشرتط توفره يف اإلمام الشيعي؟

أجاب: ال تعترب العدالة يف مفروض السؤال)1).

مع  الشيعة  صالة  يف  اإلجيابية  اجلوانب  إىل  اخلوئي  السيد  وأشار 

حيث  األمة،  أبناء  صفوف  يف  الوحدة  إظهار  وأبرزها  السنة،  إخواهنم 

سئل: ما هي فلسفة صالة اجلامعة مع اإلخوان السنة؟

فأجاب: منها إظهار الوحدة يف صفوف املسلمني)2).

ترتتب  السنة،  أهل  مع  مجاعة  الصالة  أن  اخلوئي:  السيد  ويرى 

القراءة. وكان نص  الشيعة، عدا  عليها مجيع أحكام صالة اجلامعة مع 

السؤال املوجه إليه كالتال: إذا صىل مجاعة مع العامة فهل ترتتب أحكام 

الشك  احلافظ عند  اإلمام  إىل  كالرجوع  املؤمنني،  اجلامعة كام يف مجاعة 

قبل اإلمام سهوًا فريجع  قام  إذا  الركوع  الركعات، وكاغتفار زيادة  يف 

للمتابعة مثاًل؟

فكان نص جوابه التال: نعم ترتتب األحكام، سوى القراءة فإنه ال 

يتحملها اإلمام، وال بد من القراءة)3).

فتاوى السيد السيستاني:

عىل  اليوم،  للشيعة  األعىل  املرجع  وهو  السيستاين،  السيد  استنكر 

)1)  املصدر السابق مسألة 256.
)2)  املصدر السابق ج3 ص74 مسألة 214.

)3)  املصدر السابق ص76 مسألة 217.
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بعض الشيعة خروجهم من املسجدين الرشيفني يف مكة املكرمة واملدينة 

م له السؤال التال: يالحظ خروج  املنورة حني إقامة اجلامعة، حيث ُقدِّ

بعض أبناء الطائفة من املسجدين الرشيفني حني إقامة اجلامعة فيهام، فام 

هو رأيكم؟

لبعض  جيوز،  ال  ربام  بل  مناسب،  غري  العمل  هذا  سامحته:  أجاب 

العناوين الثانوية كاإلساءة إىل سمعة املذهب)1).

وحني سئل عن إقامة صالة اجلامعة يف فنادق مكة املكرمة واملدينة 

بأفضلية  أجاب  الشيعة،  والزائرين  احلجاج  بعض  قبل  من  واملنورة، 

املشاركة يف مجاعة املسلمني يف املسجدين لغرض التآلف بينهم)2).

فتاوى السيد الخامنئي:

سئل السيد اخلامنئي املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 

هل جتوز الصالة خلف السنة مجاعة؟

جائزة  اإلسالمية  الوحدة  حفظ  ألجل  مجاعة  الصالة  فأجاب: 
وصحيحة.)3)

الكردية،  املناطق  إحدى  يف  يقع  عميل  حمل  التال:  السؤال  له  وقدم 

وأكثرية أئمة اجلمعة واجلامعة هناك من أهل السنة، فام هو حكم االقتداء 

هبم؟

)1)  السيسـتاين: السيد عيل احلسيني/ ملحق مناسـك احلج ص455/ ط1، 1426هـ، مكتب 
السيد السيستاين- قم املقدسة.

)2)  املصدر السابق ص455.
)3)  اخلامنئـي: السـيد عـيل احلسـيني، أجوبـة االسـتفتاءات، مسـالة 598، ط1، 1425هــ، 

منشورات كربالء املقدسة – العراق.
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فأجاب: ال إشكال يف املشاركة يف الصالة معهم يف مجعتهم ومجاعتهم 

ألجل حفظ الوحدة اإلسالمية)1).

ويالحظ هنا أن السؤال عن منطقة يف إيران ذات احلكومة واألغلبية 

اجلامعة  صالة  يف  املشاركة  إىل  الفقيه  قائدها  ه  يوجِّ ذلك  ومع  الشيعية، 

لألقلية السنية.

وقدم له السؤال التال:

األوربية  البالد  يف  تقام  التي  اجلمعة  صالة  يف  املشاركة  حكم  ما 

والتي  اإلسالمية،  الدول  أبناء  من  اجلامعات  طالب  قبل  من  وغريها 

ويف  السنة؟  أبناء  من  أيضًا  اجلمعة  وإمام  فيها  املشاركني  أغلب  يكون 

هذه احلالة هل يلزم اإلتيان بصالة الظهر بعد إقامة صالة اجلمعة؟

فأجاب: ال بأس باملشاركة فيها حفاظًا عىل وحدة احتاد املسلمني وال 

جيب اإلتيان بصالة الظهر بعد صالة اجلمعة)2).

كام قدم له السؤال التال: تنطلق احلمالت الدينية من منطقة القطيف 

واألحساء لزيارة العتبات املقدسة يف مكة واملدينة. وهذه احلمالت تقيم 

صالة اجلامعة يف السكن، فهل جيوز ذلك؟ وما هو حكم الصالة فرادى 

يف السكن؟ هل جتب املشاركة يف صالة اجلامعة يف احلرم الرشيف؟

فأجاب : ينبغي للمؤمنني يف مثل موسم احلج يف املدينة املنورة ومكة 

املكرمة الذي هو حضور الوافدين، من مجيع فرق املسلمني، من مجيع 

املسلمني يف  بالوحدة اإلسالمية باالشرتاك مع سائر  البالد، أن هيتّموا 

)1)  املصدر السابق مسالة 599.

)2)  املصدر السابق مسألة 620.



39 صالة الجماعة مظهر الوحدة والتآلف

احلضور يف املساجد والصالة معهم مجاعة، وال يتعّودوا عىل الصالة يف 

السكن والفنادق، حتى ولو كانت فرادى، هذا إذا مل تكن إقامة اجلامعة 

يف السكن والفنادق عىل خالف مصلحة اإلسالم واملسلمني، وإال فال 

جتوز.

وُقّدم له السؤال التال: بعض املؤمنني يرج قبيل اآلذان من احلرم 

رأيكم يف  فام  مبارشة،  احلرم  انتهاء صالة  بعد  احلرم  يذهب  أو  املطّهر، 

ذلك؟

فأجاب: ال جيوز اخلروج من صفوف اجلامعة ومن احلرم الرشيف 

بزمان  انعقادها  قبيل  وال  اجلامعة  صالة  انعقاد  حني  املكي  أو  النبوي 

إىل  الذهاب  وأما  صالهتم،  يف  معهم  االشرتاك  آنذاك  جيب  بل  قليل، 

احلرم والدخول يف املسجد بعد انتهاء صالة اجلامعة يف احلرم فال مانع 

منه، ما مل يكن مظهرًا لعدم االعتناء بصالهتم، كام لو كان الدخول يف 

احلرم بصورة االجتامع)1).

فتوى الشيخ حسين آل عصفور:

رسالته  يف  1216هـ(  )تويف  عصفور  آل  حسني  الشيخ  الفقيه  أكد 

يف  املخالفني  مع  اجلامعة  صالة  حضور  استحباب  عىل  العباد(  )سداد 

املذهب، وإن كان قد صىل فرضه فيستحب له أن يشارك معهم أيضًا. 

مع  حتى  بل  االضطرار  حال  عىل  يقترص  ال  معهم  املشاركة  وجواز 

االختيار.

قال يف املسألة احلادية عرشة من لواحق وفروع صالة اجلامعة: )قد 

 Rwww.raoofonline.com 1)  موقع(
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مّر حتقيق ما يستحب من حضور مجاعة أهل اخلالف استحبابًا مؤكدًا، 

حتى أن املصيل معهم يف الصف األول كاملصيل خلف رسول اهللA يف 

يصّل،  مل  ومن  لنفسه  الفرض  صىل  من  ذلك  ويستوي  األول،  الصف 

ومن صىل عىل االنفراد ثم حضهم خرج بحسناهتم.

مع  فيجوز  املندوحة،  عدم  معهم  الدخول  جواز  يف  يشرتط  وال 

االختيار)1).

وعدم املندوحة أي عدم الفسحة بمعنى أن جواز الصالة يف مجاعة 

أهل السنة، ليس مرشوطًا بحال االضطرار، وعدم فسحة اخلالص، بل 

هو جائز اختيارًا.

)1)  آل عصفـور: الشـيخ حسـني/ سـداد العبـاد، ج1ص 150، جممـع البحـوث العلميـة، 
1421هـ- قم.
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كام سبق احلديث، فإن لكل طائفة من املسلمني من السنة والشيعة 

مساجدهم وصالة مجاعتهم، طبقًا لرشوط صحة إمامة اجلامعة عند كل 

من الطرفني.

ويؤدون  مساجدهم،  مذهب  كل  أتباع  يقصد  أن  الطبيعي  ومن 

صالهتم وفق أحكام مذهبهم.

لكن الكالم هو عن موارد التالقي واالجتامع، ومن أبرزها املوارد 

التالية:

يف احلرمني الرشيفني، حني يأيت الشيعة ألداء احلج والعمرة.

يف الدوائر واملؤسسات التي يعمل فيها بعض الشيعة، ويقيم إخواهنم 

السنة صالة اجلامعة.

يف املؤمترات وامللتقيات حيث يتنوع املشاركون فيها مذهبيًا.

يف حاالت السفر واملرافقة وحني جيتمع أفراد من الطرفني.

 Bالبيت أهل  ملدرسة  الرشعي  الرأي  فإن  املوارد،  هذه  مثل  يف 

ما  خالل  ومن   ،Bاألئمة عن  الواردة  النصوص  خالل  من  واضح، 

حتكيه سريهتم، وبرصيح آراء وفتاوى فقهاء الشيعة، فإن املطلوب من 
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أبناء الشيعة يف مثل هذه املوارد املشاركة يف صالة اجلامعة، مع إخواهنم 

السنة، من أجل تكريس اأُللفة والوئام.

التي تعيشها األمة بعني االعتبار،  الظروف احلارضة  وإذا ما أخذنا 

فإن هذه املشاركة تبدو أكثر أمهية وإحلاحًا.

يامرس  من  وهناك  الطائفية،  الفتنة  نار  إشعال  يريد  من  هناك  ألن 

التحريض عىل الكراهية بني الطرفني، وهناك دعايات مغرضة، وإعالم 

بقية  أنظار  قامتة يف  الشيعة ومذهبهم صورة سوداء  مضلِّل، يرسم عن 

املسلمني.

فإذا ما انسحب الشيعة عن الصالة مع إخواهنم السنة يف أمثال هذه 

املشبوهة،  املحاوالت  تلك  إلنجاح  الفرصة  يتيحون  فإهنم  املوارد، 

الفرقة  حالة  بذلك  سون  ويكرِّ املسلمني،  بقية  وبني  بينهم  لإليقاع 

والقطيعة.

النفسية،  للحواجز  كرسًا  اجلامعة  صالة  يف  مشاركتهم  تكون  بينام 

وإسقاطًا للتهم الباطلة، وإتاحة ملجال التعارف والتواصل.

إن احلج والعمرة من أفضل فرص التعارف والتواصل بني املسلمني، 

يف  الصالة  وأداء  واألقطار،  البلدان  متلف  من  املسلمون  يفد  حيث 

احلرمني الرشيفني هو امللتقى الطبيعي هلؤالء احلجيج واملعتمرين، فإذا 

الصالة،  أداء  عند  املسلمني  إخواهنم  بقية  أوساط  يف  الشيعة  انترش  ما 

متكنوا من التعريف بأنفسهم، والتعرف إىل إخواهنم من سائر املذاهب 

والطوائف، أما إذا انعزلوا بصالهتم يف أماكن إقامتهم، فقد فّوتوا عىل 

منافع احلج،  أهم  منفعة من  العظيمة، وأضاعوا  الفرصة  تلك  أنفسهم 

وزيارة األماكن املقدسة.



45 صالة الجماعة مظهر الوحدة والتآلف

بعض  فيها  يعمل  التي  واملؤسسات  الدوائر  يف  احلال  وكذلك 

املوظفني من الشيعة، فإن حضورهم صالة اجلامعة مع إخواهنم السنة 

حينام تقام، يؤكد أهنم جزء من ذلك املجتمع، وأن هناك انتامًء وجامعًا 

مشرتكًا بينهم، بينام يشري انحيازهم عن صالة اجلامعة إىل جهة االفرتاق 

واالختالف، ويفسح املجال ملختلف التفسريات السلبية جتاههم.

الفائدة  ووضوح  املشاركة،  إىل  الدافع  الرشعي  الرأي  وجود  ومع 

واملصلحة اخلاصة والعامة يف ذلك، إال أن بعض الشيعة يرتدد ويتلكأ 

يف األمر.

العوامل  وأبرز  أهم  إىل  نشري  أن  واإلنصاف  املوضوعية  ومن 

واألسباب وراء هذه الظاهرة:

وصالة  بمساجدها  طائفة  كل  اختصاص  من  الناس  ألفه  ما  أواًل: 

مجاعتها، أوجد تصورًا يف األذهان بعدم صحة املشاركة، وهناك تقصري 

واخلطباء.  العلامء  قبل  من  الشيعي  للجمهور  الرشعي  الرأي  تبيني  يف 

املوقف،  هذا  للحج  وبعثتها  إيران  يف  الدينية  القيادة  تبنت  حني  لذلك 

إقامة  من  اإليرانية  احلج  محالت  ومنعت  والبيانات،  الفتاوى  ونرشت 

صالة اجلامعة يف مقارها، أصبح الشيعة اإليرانيون أكثر استجابة لدعوة 

املشاركة يف صالة اجلامعة يف احلرمني الرشيفني. 

ثانيًا: اشرتاط إحراز عدالة اإلمام يف الفقه الشيعي، الذي يرتتب عليه 

توقف الشيعي من الصالة خلف إمام ال يعرفه وال يطمئن لعدالته. وقد 

املطلوب رشعًا يف  أكثر من  االلتزام هبذا الرشط  الشيعة يف  بالغ بعض 

الوسط الشيعي.

مل  إذا  شيعي  إمام  مع  اجلامعة  صالة  يف  املشاركة  عن  يتوقفون  لذا 
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يعرفوه أو مل حيصل هلم االطمئنان بعدالته.

لكن هذا الرشط غري وارد يف الصالة مع مجاعة أهل السنة، وهذا ما 

جيهله كثري من أبناء الشيعة، أو ال يلتفتون إليه.

فعل  رد  من  تسببه  وما  الشيعة  ضد  الطائفية  التعبئة  أجواء  ثالثًا: 

سني،  إمام  خلف  الشيعة  يصيل  أن  حيصل  حيث  الشيعي،  الوسط  يف 

دينهم،  يف  اهتامهم  من  جتاههم،  قاسيًا  كالمًا  خطبته  يف  فيسمعون 

ووصفهم بصفات باطلة. لذا يتجنبون املشاركة يف صالة اجلامعة ليجنبوا 

أنفسهم حتمل أمل سامع ذلك البهتان.

ويفرتض يف من يؤم املسلمني ويطبهم وخاصة يف الديار املقدسة، 

واألماكن املشرتكة، أن يلتزم بخطاب الوحدة اإلسالمية، وأن يدعو إىل 

الفرقة  العزف عىل وتر  له  أبناء األمة، وال يصح  اأُللفة والتضامن بني 

واخلالف، وإثارة الكراهية والبغضاء بني املسلمني.

رابعًا: وجود توجس عند بعض الشيعة من أن ُينظر إىل صالهتم مع 

هٌم  أهل السنة عىل أهنا نوع من الضعف والتملق وممارسة التقية، وهو توُّ

غري صحيح ، وإذا كان يف أهل السنة من ينظر إىل األمر هبذه الصورة، 

نظرهتم  يغريون  وقد  واإلشاعات،  بالدعايات  متأثرة  حمدودة  فئة  فهم 

حينام تكون مشاركة الشيعة مشهدًا مألوفًا.

وهناك توجس آخر لدى بعض الشيعة وهو اخلوف عىل أبنائهم من 

التأثر بالتواجد يف األجواء الدينية ألهل السنة، مما قد يضعف والءهم 

وانتامءهم املذهبي.

الشيعة لرتك مساجدهم  أبناء  ندعو  إهِنَّا ال  نقول:  املتوجسني  هلؤالء 
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وصلوات مجاعتهم، وقد ذكرنا أن من رشوط صحة اإلمامة كون اإلمام 

تقيم كل طائفة  أن  واملرشوع  الطبيعي  من  أن  إىل  اثني عرشيًا، وأرشنا 

صالة مجاعتها وفق أحكام املذهب الذي تنتمي إليه.

ثم  اجلامعة،  صالة  تقام  وحيث  االجتامع  أماكن  يف  الكالم  لكن 

أئمتهم  من  الشيعة  تشّيع  عىل  حرصًا  أكثر  املتوجسني  هؤالء  أن  هل 

ومراجعهم؟

إن تعزيز االنتامء للمذهب يكون بالرتبية الصاحلة والتوعية السليمة، 

من  الواثقني  غري  الضعفاء  هبا  حيتمي  التي  واالنكفاء  بالعزلة  وليس 

أنفسهم وقناعاهتم.
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أمجع فقهاء الشيعة عىل استحباب صالة اجلامعة مع أهل السنة  1 .

حلفظ الوحدة وإجياد التآلف واالنسجام. 

قال:  الشيعة  فقه  إمجاعيات  ضمن  املرعيش  السيد  وعّده 

املذهب،  املخالف يف  الغال، وُيصىل خلف  ُيصىل خلف  )وال 

لو اقتضت التقية، أو املصالح العامة، وما له نفع لألمة، وإلجياد 

الوحدة، وحتصيل القوة عىل األعداء()1).

أّيًا من رشوط صحة  السنة  إمام اجلامعة من أهل  ال يشرتط يف  2 .

اإلمامة يف الفقه الشيعي.

أو  لوهن اإلسالم،  السنة موجبًا  أهل  مع  الصالة  ترك  كان  إذا  3 .

تشويه سمعة املذهب والطائفة كان حرامًا.

)1)  املرعيش: السـيد إسـامعيل بن أمحد احلسيني/ إمجاعيات فقه الشيعة، ج1 ، ص486، ط 2، 
1998م.
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مجهور أهل السنة يقرؤون خلف اإلمام، إما عىل نحو الوجوب  4 .

الرسية،  يف  االستحباب  نحو  عىل  أو  الشافعية،  رأي  هو  كام 

فيستحب  اخلالف  مراعاة  قصد  إذا  إال  اجلهرية،  يف  والكراهة 

حتى يف اجلهرية، حسب رأي املالكية.

الصالة  يف  اإلمام  خلف  القراءة  استحباب  احلنابلة  ويرى   

حال  وتكره  اجلهرية،  الصالة  يف  اإلمام  سكتات  ويف  الرسية، 

قراءة  أن  فريون  احلنفية  أما  اجلهرية.  الصالة  يف  اإلمام  قراءة 

املأموم خلف اإلمام مكروهة حترياًم)1).

الشيعة  فقهاء  بعض  فإن  السنة  أهل  مع  الشيعي  صىل  فإذا 

الشريازي وآخرين  والسيد  السيستاين  والسيد  اخلوئي  كالسيد 

سورة  األوليتني،  الركعتني  يف  لنفسه  يقرأ  أن  عليه  أن  يرون 

الفاحتة وسورة من السور القصار، وتكون قراءته إخفاتًا، ولو 

يتسع  ومل  اإلمام  ركع  وإذا  اجلهر،  فيه  جيب  مما  الصالة  كانت 

وقته لقراءة السورة اكتفى بالفاحتة، وإذا أهنى قراءته قبل اإلمام 

اشتغل بالتسبيح.

ما  وهو  عليه،  القراءة  لزوم  بعدم  آخرون  فقهاء  يفتي  بينام 

والشيخ  اخلامنئي،  والسيد  اخلميني،  اإلمام  فتاوى  من  يظهر 

والشيخ  الشريازي،  مكارم  نارص  والشيخ  اللنكراين،  الفاضل 

يوسف الصانعي.

جاء يف فتوى الشيخ اللنكراين: )تكون الصالة خلفهم عىل 

)1)  املوسوعة الفقهية ج33 ص 52-53، ط1، 1992م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية- 
الكويت.
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نحو نية اجلامعة وال جيب فيها أن يقرأ لنفسه وتكون صحيحة 

ال حتتاج إىل القضاء أو اإلعادة(.

ويقول الشيخ مكارم الشريازي: )الظاهر من جمموع روايات 

املعصومني أنه يقصد االئتامم ويعمل عىل وفقه من دون حاجة 

إىل اإلعادة أو إىل قراءة احلمد والسورة(.

صالة  يف  معهم  املشاركة  )تكون  الصانعي:  الشيخ  ويقول 

الشيعة،  مع  اجلامعة  صالة  يف  االئتامم  يف  كاملشاركة  اجلامعة 

عن  القراءة  وتسقط  االئتامم  بنية  معهم  اجلامعة  صالة  فتكون 

املصيل، وترتتب عليه كل آثار االئتامم، وكيف ال تكون كذلك 

مع ما يف اجلامعة معهم من حفظ الوحدة وعظمة صالة اجلامعة 

واملداراة بني املسلمني املأمور هبا يف الرشع عىل النحو األكيد(.

يف  الصالة  أحكام  وفق  السنة  أهل  مع  صالته  الشيعي  يؤدي  5 .

املذهب الشيعي فيسبل يديه وال يتكتف، وإرسال اليدين وعدم 

يقول  وال  املالكية.  وهم  السنة  بعض  عند  مستحب  التكتف 

يصح  ال  ما  عىل  يسجد  وال  للفاحتة.  اإلمام  إهناء  بعد  )آمني( 

كان  إذا  األحكام  هذه  من  بأيٍّ  االلتزام  لكن  عليه.  السجود 

يسبب مشكلة أو إثارة ضارة، فال تكون واجبًا، فيجوز للشيعي 

حمتمل،  رضر  أليِّ  منعًا  الفراش  عىل  يسجد  وأن  يتكتف  أن 

وصالته صحيحة وال حيتاج إىل إعادة.

فهو مستحب وال  الثانية،  بالركعة  اإلتيان  قبل  القنوت  أما 

يل تركه بالصالة، ويمكن أداؤه دون رفع الكفني، بل يقترص 

عىل الدعاء، إن وسعه الوقت قبل ركوع اإلمام.
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ال يتلف حتديد أوقات الصالة بني الشيعة والسنة، عدا صالة  6 .

أي  املرشقية،  احلمرة  زوال  إىل  الشيعة  يؤجلها  حيث  املغرب، 

به عند  واملعمول  الشمس،  دقائق من غروب  بعد حوال عرش 

أهل السنة تأجيل إقامة صالة اجلامعة بمثل هذا القدر، فال تقام 

اجلامعة عندهم يف املساجد فور دخول الوقت.

فيام  السنة  أهل  مع  الصالة  يف  إشكال  هناك  فليس  وعليه، 

يرتبط بأوقاهتا، عدا ما أرشنا إليه يف صالة املغرب، فإنه تصح 

الصالة معهم عندما يؤخرون إقامتها بمقدار عرش دقائق.

إذا كان الشيعي قد أدىَّ صالته، وأقيمت صالة اجلامعة ألهل  7 .

السنة، يستحب أن يصيل معهم قضاًء عام قد يكون يف ذمته من 

صلوات سابقة.



نصيحة وتوجيه

لفتاوى  واستجابة   ،Bالبيت أهل  أئمة  توجيهات  من  انطالقًا 

والوطنية،  اإلسالمية  الوحدة  تكريس  أجل  ومن  املراجع،  الفقهاء 

ولتفويت الفرصة عىل مثريي الفتن الطائفية واخلالفات املذهبية، أدعو 

يف  السنة،  إخواهنم  مع  اجلامعة  صالة  يف  املشاركة  إىل  الشيعة  إخواين 

أماكن التالقي واالجتامع، كموسم احلج وأداء العمرة، بأن حيرصوا عىل 

الصالة مجاعة يف احلرمني الرشيفني.

كام أويص املوظفني الشيعة باملشاركة يف صالة اجلامعة التي تقام يف 

أماكن عملهم.

باملشاركة يف صالة اجلامعة  أيضًا  أبنائي طالب اجلامعات   وأويص 

املنعقدة يف جامعاهتم.

وال ينبغي ألحد من الشيعة أن يصيل منفردًا يف مكان تقام فيه صالة 

مجاعة ألهل السنة.
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وقد يرّبر البعض عدم املشاركة يف صالة اجلامعة ألهل السنة، باخلشية 

من أن ينظر إليهم البعض كمتملقني وجماملني وممارسني للتقية.

م، وإذا كان هناك من يفرّس األمر كذلك، فإهنم فئة  لكن هذا جمرد توهُّ

حمدودة من املتشددين، وال ينبغي أن نخالف الرأي الرشعي، ونخرس 

الثواب واملصلحة املرجوة بسببهم.

إن واقع التجربة يدل عىل ارتياح أهل السنة من صالة الشيعة معهم، 

وعىل التأثري اإلجيايب الذي ترتكه هذه املشاركة يف العالقة بني الطرفني، أما 

من ينظر إىل ذلك بسلبية من أهل السنة، فهو قد يكون متأثرًا بالدعايات 

املغرضة ضد الشيعة، أو يكون متطرفًا يزعجه التواصل واالندماج بني 

لتحقيق  بانسحابنا  الفرصة  نعطي هؤالء  أن ال  والشيعة. وعلينا  السنة 

 ،B توجهاهتم الطائفية البغيضة. بل نلتزم بتوجيهات أئمتنا الطاهرين

ونحرص عىل التواجد واملشاركة فيام يدم مصلحة الدين والوطن.

وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني.
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